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І н ф о р м а ц і я

В. В. Демченко
Засідання Координаційної ради науково-навчального 

комплексу «Економосвіта»

6 травня 2014 р. відбулось засідання Координаційної ради науково-
навчального комплексу «Економосвіта», яке організували Львівський 
інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) та Луцький національний 
технічний університет. Учасниками засідання були представники Західного 
наукового центру НАН України, Інституту регіональних досліджень НАН 
України, вищих навчальних закладів – учасників комплексу, у тому 
числі всіх структурних інститутів Університету банківської справи НБУ 
(м. Київ), а також Національного університету водного господарства і 
природокористування1.

На засіданні розглянуто та обговорено звіт Координаційної ради 
комплексу про результати діяльності у 2013 р., а також інші важливі 
питання діяльності: про роботу з реалізації проекту «Фінансова гра-
мотність»; про спільне виконання ґрантових науково-освітніх проектів 
учасниками комплексу; про впровадження у навчальний процес дисципліни 
«Україна: основи формування політичної нації». 

Так, за даними основної доповіді, з якою виступила голова Коор-
динаційної ради комплексу, ректор Університету банківської справи 
НБУ д.е.н., проф. Т. С. Смовженко, діяльність науково-навчального 
комплексу «Економосвіта» у 2013 р. була спрямована на підвищення 
якості надання освітніх послуг, розвиток міжнародної наукової та 
навчальної співпраці. Освітній напрям «Економіка та підприємництво» 
нині найширше представлений на ринку освітніх послуг України. Зокрема, 
тільки у Львівській області фахівців економічного профілю готують 17, 
у Тернопільській – 6, а у Волинській – 5 вищих навчальних закладів і їх 
відокремлених підрозділів.

Директор Інституту регіональних досліджень НАН України д.е.н., 
проф. В. С. Кравців у своєму виступі зупинився на проблемах взаємодії 
академічної і вузівської науки та відзначив основні результати роботи 
Інституту в рамках комплексу у 2013 р., зокрема: залучення науковців 
Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу; 
підвищення кваліфікації в Інституті 18 науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів комплексу, захист на спеціалізованих радах 
Інституту 3 кандидатських та 2 докторських дисертацій фахівцями 
з установ-партнерів; спільні публікації 2 монографій та 2 збірників 
наукових праць; спільне проведення 5 науково-практичних конференцій 
з актуальних проблем економіки тощо.

© В. В. Демченко, 2014.



208 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2014, №2

В. В. Демченко

Учасники засідання наголосили, що нові умови вимагають від ВНЗ 
економічного профілю негайного реагування на виклики сьогодення: 
зменшення кількості абітурієнтів на окремі спеціальності, у тому числі за 
рахунок відтоку частини випускників шкіл за кордон; підвищення вимог 
працедавців до фахових компетенцій випускників; підвищення вимог 
до результативності наукових досліджень, їх широкого впровадження у 
практику та навчальний процес тощо.

З огляду на це, науковці погодили розширення діяльності Комплексу 
саме щодо підвищення якості освіти і конкурентоспроможності українських 
випускників, а у зв’язку з цим – зміцнення позицій українських вищих 
навчальних закладів на світовому ринку освіти.

Актуальним завданнями сьогодення є розширення спеціалізації ви-
пускників, розробка нових магістерських програм, введення сучасних, 
затребуваних ринком дисциплін і спецкурсів. 

Уже третій рік ННК «Економосвіта» активно долучається до реалізації 
проекту «Фінансова грамотність», що має на меті організацію системи 
фінансової просвіти для передачі знань і навичок фінансової грамотності 
усім категоріям населення і передбачає впровадження відповідних 
навчальних курсів, проведення круглих столів, тренінгів та інших заходів 
із популяризації фінансової грамотності. Учасники Комплексу виступають 
базовими вищими навчальними закладами щодо впровадження фінансової 
грамотності і проведення моніторингу рівня фінансової грамотності учнів 
середніх навчальних закладів.

За результатами роботи прийнято ухвалу та затверджено план діяль-
ності комплексу на 2014-2015 рр.
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